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1 Opmerkingen over de handleiding 

Lees dit handboek zorgvuldig door en volg de daarin opgenomen aanwijzingen op. Zo voorkomt 
u letsel en materiële schade en garandeert u een betrouwbare werking en een lange 
levensduur van het apparaat. 

Bewaar het handboek zorgvuldig. 

Als u het apparaat doorgeeft, geeft u ook dit handboek mee. 

Voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen van het handboek aanvaardt Busch-
Jaeger geen aansprakelijkheid. 

Als u meer informatie nodig heeft of vragen heeft over het apparaat, wendt u zich tot Busch-
Jaeger of bezoekt ons op internet: 

www.BUSCH-JAEGER.de 
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2 Veiligheid 

Het apparaat is gebouwd op basis van de momenteel geldende technische regels en veilig in 
gebruik. Het is getest en heeft de fabriek in goede veiligheidstechnische staat verlaten. 

Toch bestaan er restrisico's. Om gevaren te vermijden, dient u de veiligheidsinstructies te lezen 
en op te volgen. 

Voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies aanvaardt 
Busch-Jaeger geen aansprakelijkheid. 

 

2.1 Gebruikte aanwijzing en symbolen 

De volgende aanwijzingen wijzen op bijzondere gevaren in de omgang met het apparaat of 
geven nuttige aanwijzingen: 
 

 

Gevaar 

Levensgevaar / ernstige schade voor de gezondheid 
– Het waarschuwingssymbool in combinatie met het signaalwoord ‘Gevaar’ 

kenmerkt een direct dreigend gevaar dat tot de dood of tot ernstig 
(onherstelbaar) letsel leidt. 

 
 

 

Waarschuwing 

Ernstige schade voor de gezondheid 
– Het waarschuwingssymbool in combinatie met het signaalwoord 

‘Waarschuwing kenmerkt een dreigend gevaar dat tot de dood of tot ernstig 
(onherstelbaar) letsel kan leiden. 

 
 

 

Voorzichtig 

Schade voor de gezondheid 
– Het waarschuwingssymbool in combinatie met het signaalwoord ‘Voorzichtig’ 

kenmerkt een gevaar dat tot licht (herstelbaar) letsel kan leiden. 
 
 

 

Let op 

Materiële schade 
– Dit symbool in combinatie met het signaalwoord ‘Let op’ kenmerkt een 

situatie die tot schade aan het product zelf of aan voorwerpen in de 
omgeving kan leiden. 

 
 

 

Opmerking 
Dit symbool in combinatie met het signaalwoord ‘Aanwijzing’ kenmerkt nuttige 
tips en aanbevelingen voor een efficiënte omgang met het product. 

 

In de bedrijfshandleiding worden de volgende veiligheidssymbolen gebruikt: 
 

 

Dit symbool waarschuwt voor elektrische spanning. 
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2.2 Beoogd gebruik 

Het apparaat is een thermostaatsokkel met een geïntegreerde gegevensdrager. Het is bedoeld 
voor inbouwmontage.  

Het beoogde gebruik van het apparaat is: 

■ gebruik conform de aangegeven technische gegevens 

■ installatie in droge binnenruimtes  

■ installatie alleen in geschikte inbouwdozen volgens DIN 49073-1, deel 1 of geschikte 
opbouwbehuizingen. 

■ gebruik met de aansluitmogelijkheden op het apparaat 

■ sokkel voor elektrische en watergeleide verwarmingssystemen 

Tot het beoogde gebruik behoort eveneens het naleven van alle aanwijzingen in dit handboek. 

 

2.3 Beoogd gebruik 

Ieder gebruik dat niet wordt genoemd in Hoofdstuk 2.2 “Beoogd gebruik“ op pagina 6 geldt als 
niet beoogd en kan leiden tot letsel en materiële schade. 

Busch-Jaeger is niet aansprakelijk voor schade die door niet beoogd gebruik van het apparaat 
ontstaat. Het risico draagt uitsluitend de gebruiker / exploitant. 

Het apparaat is niet bedoeld voor het volgende: 

■ eigenmachtige constructieve veranderingen 

■ reparaties 

■ voor gebruik buiten 

■ gebruik in natte cellen 
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2.4 Doelgroep / personeelskwalificatie 

2.4.1 Bediening 

Voor de bediening van het apparaat is geen speciale kwalificatie nodig. 

 

2.4.2 Installatie, inbedrijfname en onderhoud 

De installatie, inbedrijfname en het onderhoud van het apparaat mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd door erkende elektrotechnische installateurs. 

De elektrotechnische installateur moet dit handboek gelezen en begrepen hebben en de 
instructies opvolgen. 

De elektrotechnische installateur moet zich houden aan de in zijn land geldende nationale 
voorschriften over installatie, functiecontrole, reparatie en het onderhoud van elektrische 
producten. 

De elektrotechnische installateur moet de ‘vijf veiligheidsregels’ (DIN VDE 0105, EN 50110) 
kennen en correct toepassen: 

1. Vrijschakelen 

2. Beveiligen tegen herinschakelen 

3. Spanningsvrijheid vaststellen 

4. Aarden en kortsluiten 

5. Naastgelegen onder spanning staande componenten afdekken of afsluiten 
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2.5 Veiligheidsinstructies 
 

 

Gevaar – Elektrische spanning! 

Elektrische spanning! Levensgevaar en brandgevaar door elektrische spanning 
van 100 … 240 V. 
Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende delen ontstaat een 
gevaarlijke doorstroming van het lichaam. Elektrische schok, brandwonden of de 
dood kunnen het gevolg zijn. 
■ Werkzaamheden aan het 100 … 240 V-net mogen uitsluitend worden 

uitgevoerd door erkende elektrotechnische installateurs. 
■ Schakel voor de montage / demontage eerst de netspanning vrij. 
■ Gebruik het apparaat nooit met beschadigde aansluitkabels. 
■ Open geen vastgeschroefde afdekkingen van de apparaatbehuizing. 
■ Gebruik het apparaat uitsluitend als het zich in technisch goede staat 

bevindt. 
■ Voer geen wijzingen of reparaties uit aan het apparaat, de componenten en 

de toebehoren ervan. 
■ Houd het apparaat uit de buurt van water en vochtige omgevingen. 

 
 

 

Let op! – Schade aan het apparaat door externe invloeden! 

Vocht en vuil kunnen het apparaat vernietigen. 
■ Bescherm het apparaat bij transport, opslag en tijdens het gebruik tegen 

vocht, vuil en beschadigingen. 
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3 Opmerkingen over milieubescherming 

3.1 Milieu 
 

 

Denk aan de bescherming van het milieu! 

Oude elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het huishoudelijke 
afval worden gegooid. 
– Het apparaat bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden 

hergebruikt. Geef het apparaat daarom af bij een verzamelpunt voor 
afgedankte apparatuur. 

 

Alle verpakkingsmaterialen en apparaten zijn voorzien van coderingen en keuringszegels voor 
correcte en vakkundige afvalverwijdering. Verwijder het verpakkingsmateriaal en de elektrische 
apparatuur inclusief de componenten ervan altijd via de hiertoe aangewezen verzamelpunten of 
afvalbedrijven. 

De producten voldoen aan de wettelijke vereisten, in het bijzondere de wetgeving betreffende 
elektrische en elektronische apparatuur en de REACH-verordening. 

(EU-richtlijn 2012/19/EU WEEE en 2011/65/EU RoHS und 2009/125 ecodesign) 

(EU-REACH-verordening en de wetgeving voor omzetting van de verordening (EG) nr. 
1907/2006) 
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4 Opbouw en functie 

4.1 Apparaatoverzicht 
 

4 2

1

2

3

 
Afb. 1: Apparaatoverzicht  

 

[1] Typeplaatje 

[2] Verbindingsstekker 

[3] Elektrische aansluitklemmen 

[4] Display 
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4.2 Functies 

Het apparaat wordt gebruikt voor tijdgestuurde temperatuurregeling door middel van een 
schakelcontact. De tijdsturing van de temperatuurregeling kan per dag worden ingesteld. 
Temperatuurwaarden kunnen worden ingesteld voor afzonderlijke dagen of in een blok. Het 
apparaat kan gebruikt worden met zowel elektrische verwarmingssystemen als 
verwarmingssystemen op waterbasis.  
 

 

Opmerking 
Het apparaat is niet geschikt voor een proportionele regeling. 
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5 Technische gegevens 

5.1 Technische gegevens 
 
 

Aanduiding Waarde 

Nominale spanning: 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Uitgangen: 1 maakcontact (NO) 

Aansluitklemmen 
■ Draadstriplengte 
■ Minimaal aanhaalmoment 

1,5 mm² … 4,0 mm² 
■ 6 … 7 mm 
■ > 0,8 Nm 

Schakelvermogen: 250 V AC / 16 (2) A 

Opgenomen vermogen (stand-by): ≤ 0,05 W 

Beschermingsklasse: II 

Bedrijfstemperatuur: 0°C … +35°C 

Opslagtemperatuur: -20°C … +70°C 

Beschermingsgraad door behuizing: IP21 

Kwartsprecisie (bij 20°C): < +/- 0,5 sec./dag 

Bedrijfsmodus: 
(DIN EN 60730-1) 

1 BSTU 

Verontreinigingsgraad: 
(DIN EN 60730-1) 

2 

Nominale stootspanning: 
(DIN EN 60730-1) 

4000 V 

Vloersensor: NTC 10 kΩ bij 25 °C 

Externe ingang 230 V AC / 10 μA (zelfde fase) 
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5.2 Maatschetsen 
 

2
0

17
,8

 

Afb. 2: Afmetingen 

 
 

 

Opmerking 
Alle afmetingen in mm. 
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Producthandboek 2CKA002273B5267 │14
 

 

6 Aansluiting, inbouw / montage 

 

 

Gevaar – Elektrische spanning! 

Levensgevaar door elektrische spanning van 100 … 240 V bij kortsluiting op de 
laagspanningsleiding. 
– Laagspannings- en 100 … 240 V-kabels mogen niet samen in een 

inbouwdoos worden gelegd! 
 

 

6.1 Eisen aan de installateur 
 

 

Gevaar – Elektrische spanning! 

Installeer de apparaten uitsluitend wanneer u over de vereiste elektronische 
kennis en ervaring beschikt. 
■ Door een niet vakkundig uitgevoerde installatie brengt u het eigen leven en 

dat van de gebruikers van de elektrische installatie in gevaar. 
■ Door een niet vakkundig uitgevoerde installatie kan aanzienlijke materiële 

schade ontstaan, bijvoorbeeld brand. 
 
Benodigde vakkennis en voorwaarden voor de installatie zijn minimaal: 
■ Houdt u zich aan de ‘vijf veiligheidsregels’ (DIN VDE 0105, EN 50110):  

1. Vrijschakelen 
2. Beveiligen tegen herinschakelen 
3. Spanningsvrijheid vaststellen 
4. Aarden en kortsluiten 
5. Naastgelegen onder elektrische spanning staande componenten 

afdekken of afsluiten 
■ Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 
■ Gebruik uitsluitend geschikt gereedschap en meetapparatuur. 
■ Controleer het type stroomnet (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) om de 

daaruit resulterende aansluitvoorwaarden te bepalen (klassieke aansluiting 
aan nulleider, aarding, extra maatregelen etc.). 
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6.2 Montage / demontage 
 

 

Gevaar – Elektrische spanning! 

Elektrische spanning! Levensgevaar en brandgevaar door elektrische spanning 
van 100 … 240 V. 
– Werkzaamheden aan het 100 … 240 V-net mogen uitsluitend worden 

uitgevoerd door erkende elektrotechnische installateurs. 
– Schakel voor de montage / demontage eerst de netspanning vrij. 

 
 

 

Let op! – Beschadiging van het apparaat door gebruik van harde 
voorwerpen! 

De kunststofonderdelen van het apparaat zijn kwetsbaar. 
– Trek het opzetstuk alleen met de hand eraf. 
– Gebruik in geen geval een schroevendraaier of een soortgelijk hard 

voorwerp om het op te tillen. 
 

In Duitsland mag de inbouwsokkel uitsluitend in inbouw-apparaatdozen volgens DIN 49073, 
deel 1 of geschikte opbouwbehuizingen worden gemonteerd. 

Voor andere landen gelden andere installatienormen. Hiermee moet rekening worden 
gehouden bij gebruik in combinatie met een andere draagring en inbouwdoos. 

 

Ga als volgt te werk bij de montage van het apparaat: 

1. Trek het opzetstuk eraf. 

– Als het apparaat al gemonteerd of in elkaar gezet is, trekt u het opzetstuk met behulp 
van het afdekraam van de inbouwsokkel af. 

 

 
Afb. 3: Wandmontage: opzetstuk eraf trekken 

 

2. Als het apparaat zich in de leveringstoestand bevindt, trekt u het opzetstuk met de hand van 
de inbouwsokkel af. 

– Trek het opzetstuk alleen met de hand eraf. Gebruik in geen geval een 
schroevendraaier of een soortgelijk hard voorwerp om het op te tillen. Daarbij wordt het 
apparaat beschadigd. 
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– Bij het lostrekken moet u eerst de weerstand van de kunststof klemmen overwinnen. 
 

 
Afb. 4: Leveringstoestand: opzetstuk eraf trekken 

 

3. Sluit de kabels op de inbouwsokkel aan. 

– Zie hoofdstuk Hoofdstuk 6.3 “Elektrische aansluiting“ op pagina 18 voor de 
aansluitingen. 

 

 
Afb. 5: Kabel aansluiten 
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4. Monteer de inbouwsokkel. 
 

 
Afb. 6: Inbouwsokkel monteren 

 

5. Monteer het opzetstuk samen met het afdekraam op de inbouwsokkel. 

– Let erop dat de stekkerverbinding op de achterkant niet klem komt te zitten. 

– Als de installatie moeilijk gaat, controleer dan of er zich een braam heeft gevormd op de 
inklikopeningen van de inbouwsokkel en verwijder deze. 

– Het apparaat is nu gemonteerd.  
 

 
Afb. 7: Montage van het opzetstuk 
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6.3 Elektrische aansluiting 
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Afb. 8: Elektrische aansluiting (met externe voeler 1098 UF-102) 
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Afb. 9: Elektrische aansluiting (zonder externe voeler 1098 U-102) 

 
 

6 ... 7 mm

 
Afb. 10: Kabelstriplengte 

 
 

 

Opmerking 
De draadstriplengte moet 6 ... 7 mm zijn. 
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7 Inbedrijfname 

7.1 Eerste inbedrijfname 

Het menu voor de eerste inbedrijfstelling wordt onmiddellijk na de volgende situaties 
weergegeven: 

■ eerste elektrische aansluiting 

– elektrische aansluiting: zie hoofdstuk 6.3 “Elektrische aansluiting“ op pagina 18 

■ eerste montage van het bedieningselement 

– ■ montage van het bedieningselement: zie hoofdstuk 6.2 “Montage / demontage“ 
op pagina 15 

■ na een reset 

– Reset: zie hoofdstuk 8.4.4 “Expertinstellingen - fabrieksinstellingen“ op pagina 35 

De instellingen kunnen ook achteraf nog worden aangepast. 
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Als er geen vloersensor is aangesloten, verschijnen de foutmeldingen "Vloerregeling" en 
"Ruimtetemperatuurregeling/vloertemperatuurregeling" bij het kiezen van de toepassing. In dat 
geval kiest u de toepassing "Ruimteregeling" en bevestigt u die. 
 

 
Afb. 11: Eerste inbedrijfstelling 
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7.2 Fabrieksinstellingen 
 

 

Opmerking 
De vloerregeling meet de temperatuur van het beton in de vloer. De temperatuur 
van de vloerbedekking is gewoonlijk ongeveer 5°C lager dan de temperatuur 
van het beton.  
■ Het wordt aanbevolen de temperatuurlimiet van de vloerregeling zo laag 

mogelijk in te stellen om schade aan de vloer te voorkomen. Aangezien 
verschillende materialen verschillende eigenschappen hebben, moet u de 
aanbevelingen van de fabrikant volgen.  

 
 

Schakeltijden 

Comfort Ma - vr 7:00 uur Za - zo 8:00 uur 

ECO 
Ma - vr 22:00 uur 
Za - zo 22:00 uur 

 

 
 

Temperatuurinstellingen 

Comfort 23,0°C 

ECO 19,0°C 

 
 

Eerste schakeltijden wanneer de programmering veranderd wordt in 4 gebeurtenissen 
(blokfunctie) 

Comfort 
Ma - vr 7:00 uur → 16:00 uur 
Za - zo 8:00 uur → -- : -- uur 

ECO 
Ma - vr 9:00 uur → 22:00 uur 
Za - zo -- : -- uur → 22:00 uur 

-- : -- uur: deze schakeltijd is niet actief, maar kan wel geactiveerd worden. 

 
 

Expertinstellingen - opties 

Gebeurtenisschema weekprogramma Blokfunctie 

Gebeurtenisschema aantal gebeurtenissen 2 gebeurtenissen per blok 

Adaptieve functie Ja 

Toetsblokkering Nee 

Displayverlichting Automatisch 

Automatische S/W-wissel Ja 

Taal Duits 

Externe ingang UIT (met vorstbeveiliging) 
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Expertinstellingen - speciale functie 

Vloersensor: Originele sensor 

Toepassing 

Vloerregeling 
■ Bij geactiveerde combimodus: 

– 33,0°C voor maximale waarde vloersensor 
– 10,0°C voor minimale waarde vloersensor 

Vorstbeveiliging Ja 

Min./max. waarden 

■ Max. ruimte 30,0 °C;  
Min. ruimte 5,0 °C 

■ Max. vloer 50,0 °C;  
Min. vloer 5,0 °C 

Schakelbelasting (elektrisch) 1000 W 

Interne temperatuur weergeven Nee 

Offset 0,0°C 

Radiatorkraanbescherming Nee 
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8 Bediening 

8.1 Funzione dei tasti 
 

OK

1

3

4 2

 
Afb. 12: Toetsentoewijzing voor bediening/instelling 

 
 

Pos. Aanduiding Functie 

[1] Omhoog 

■ Standaard bedrijfsmodi "AUTO", "UIT", "ECO" en "Comfort" 
– Temperatuurinstelling kan worden aangepast 

■ Programmeermodus: 
– Modus selecteren 

■ Programmeermodus (weergegeven waarden kunnen worden 
aangepast) 
– Kort indrukken: verandering van het eerste cijfer in stappen van 

één 
– Langer indrukken >1 sec: stapsgewijze verandering van het 

eerste cijfer met een frequentie van 5 Hz tot 5 of 0 bereikt is. 
Daarna wordt de stapgrootte verhoogd tot 5  

[2] OK 

■ Met de OK-toets wordt de waarde van een knipperende indicatie 
bevestigd en wordt de volgende parameter getoond 

■ De programmering moet ter afsluiting bevestigd worden 
■ Bij afdrukken in standaardmodus > 0,6 sec. 

– De selectie van de standaardmodi "AUTO", "OFF", "ECO" en 
"Comfort" wordt geopend en de modus kan aangepast worden 

– Selecteren met de toetsen Λ V en bevestigen met OK 
■ Bij drukken in standaardmodus < 0,6 sec. worden de 

schakeltijden voor de huidige dag weergegeven 

[3] Omlaag ■ Functie gelijk aan omhoog [1] 

[3] Terug 

■ Omschakelen van de standaardmodi "AUTO", "UIT", "ECO" en 
"Comfort" naar de programmeermodus en terug 

■ Bovendien kan met de toets in het menu een niveau teruggaan 
worden. 

Tab.1: Toetsentoewijzing voor bediening 
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8.2 Bedrijfsmodi 

8.2.1 Bedrijfsmodus selecteren 
 

 
Afb. 13:  Bedrijfsmodus wijzigen 

 

Activeer de gekozen bedrijfsmodus door op OK te drukken. 

■ De eenheid schakelt automatisch terug naar het hoofdmenu. 

■ De gekozen bedrijfsmodus is actief. 
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8.2.2 AUTO 
 

 
Afb. 14:  Bedrijfsmodus AUTO 

 

In de modus AUTO is het tijdprogramma actief. 

In het tijdprogramma wordt op de ingestelde tijden de temperatuur geregeld tot de 
comforttemperatuur en de lagere ECO-temperatuur. 

■ Om de tijdwaarden in te stellen: zie hoofdstuk 8.3.3 “Schakeltijden instellen“ op pagina 29. 

■ Om de temperatuurwaarden in te stellen: zie hoofdstuk 8.3.4 “Comfort/ECO: temperatuur 
instellen“ op pagina 31. 

■ Om 2 of 4 gebeurtenissen per dag in te stellen: zie hoofdstuk 8.4.2 “Expertinstellingen - 
opties“ op pagina 33. 

– Deze instelling bevindt zich in het menu "Expertinstellingen". Als u twijfelt, raadpleeg 
dan een deskundige om de instellingen aan te passen. 

De ingestelde waarde kan veranderd worden met de toetsen omhoog/omlaag en blijft tot de 
volgende geprogrammeerde schakeltijd bereikt is. 

■ Als de gewenste waarde handmatig wordt ingesteld, verschijnt op het display "Handmatig". 
 

 
Afb. 15:  Bedrijfsmodus AUTO met handmatig ingestelde gewenste waarde 
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8.2.3 UIT 
 

  

UIT met geactiveerde vorstbeveiliging UIT met gedeactiveerde vorstbeveiliging 

Afb. 16:  Bedrijfsmodus UIT 

 

De regeling is uitgeschakeld. Met of zonder actieve vorstbeveiliging. 

■ Om de vorstbeveiliging in te stellen bij uitgeschakelde regeling: zie hoofdstuk 8.4.3 
“Expertinstellingen - speciale functies“ op pagina 34. 

– Deze instelling bevindt zich in het gedeelte "Expertinstellingen". Raadpleeg een 
deskundige als u hulp nodig hebt bij het aanpassen van de instellingen. 
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8.2.4 Comfort/ECO 

8.2.4.1 Comfort/ECO 

In de bedrijfsmodi "Comfort" of "ECO" zijn geen tijdprogramma's actief. 

Dit is bijvoorbeeld gewenst, als de comfort- of ECO-temperatuur de hele dag beschikbaar moet 
zijn. In dat geval moet de overeenkomstige bedrijfsmodus geactiveerd worden. Als de 
tijdprogramma's weer actief moeten zijn, wordt weer de bedrijfsmodus AUTO gekozen. 

■ Om de temperatuurwaarden voor het comfortbedrijf in te stellen: zie hoofdstuk 8.3.4 
“Comfort/ECO: temperatuur instellen“ op pagina 31. 

■ Om de temperatuurwaarden voor de ECO-modus in te stellen: zie hoofdstuk 8.3.4 
“Comfort/ECO: temperatuur instellen“ op pagina 31. 

 

De gewenste waarde kan worden aangepast met de toetsen omhoog/omlaag. 

■ Als de gewenste waarde handmatig wordt ingesteld, verschijnt op het display "Handmatig". 

 

8.2.4.2 Comfortmodus 
 

 
Afb. 17: Bedrijfsmodus: comfort 

 

8.2.4.3 ECO-modus 
 

 
Afb. 18:  Bedrijfsmodus ECO 
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8.3 Normaal bedrijf 

8.3.1 Temperatuur handmatig instellen 
 

 
Afb. 19: Temperatuur handmatig instellen 

 

De ingestelde waarde kan worden aangepast met de toetsen omhoog/omlaag. 

■ Met een lange druk op de toetsen omhoog/omlaag wordt de waarde snel veranderd. 

■ De handmatig ingestelde gewenste waarde blijft geldig tot de volgende geprogrammeerde 
schakeltijd wordt bereikt. 

■ Als de gewenste waarde handmatig wordt ingesteld, verschijnt op het display het 
handsymbool  voor "Handmatig". 

 

8.3.2 Schakeltijden weergeven 
 

 
Afb. 20: Schakeltijden weergeven 

 

Een korte druk op de OK-toets toont de ingestelde schakeltijden. 

■ Op het voorbeeldscherm schakelt het apparaat om 06:00 uur over op "Comforttemperatuur" 
en om 21:00 uur op de ECO-modus. 

■ Door nogmaals kort op de OK-toets of de Terug-toets te drukken, schakelt het apparaat 
terug naar het hoofdmenu. 
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8.3.3 Schakeltijden instellen 

De schakeltijden worden in de Comfort- en CO-modus gestart door een blok- of individuele 
programmering. 

■ De schakeltijden kunnen worden ingesteld in stappen van 10 minuten. 

■ Schakeltijden kunnen gewist worden.  

– Druk alle 4 toetsen tegelijk in wanneer de relevante schakeltijd wordt weergegeven om 
die te wissen. 

■ Het tijdsverschil tussen twee schakeltijden bedraagt ten minste een half uur. 

 

Per dag kunnen 2 of 4 schakeltijden (gebeurtenissen) worden ingesteld. 

■ Instellen van 2 of 4 evenementen per dag: zie hoofdstuk 8.4.2 “Expertinstellingen - opties“ 
op pagina 33. 

– Deze instelling bevindt zich bij de "Expertinstellingen". Raadpleeg een deskundige als u 
hulp nodig hebt bij het aanpassen van de instellingen.  

 

Blok- (ma ... vr / za - zo) of dagprogrammering kunnen worden ingesteld. 

■ Instellen van blok- of dagprogrammering: zie hoofdstuk 8.4.2 “Expertinstellingen - opties“ op 
pagina 33. 

– Deze instelling bevindt zich in het menu "Expertinstellingen". Raadpleeg een 
deskundige als u hulp nodig hebt bij het aanpassen van de instellingen.  

 

Voorbeeld 1: blokprogrammering en 2 gebeurtenissen per blok 
 

 
Afb. 21: Schakeltijden instellen: blok en 2 gebeurtenissen per blok 
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Voorbeeld 2: dagprogrammering en 4 gebeurtenissen per dag 
 

 
Afb. 22: Schakeltijden instellen: dagelijks en 4 gebeurtenissen per dag 

 

Schakeltijd deactiveren: 

Schakeltijden kunnen gedeactiveerd worden. Hiermee kunt u de volgende schakelingen 
uitvoeren: 

■ Met 4 schakeltijden op een bepaalde dag, zijn er slechts twee schakelprocessen. 

■ Met 2 schakeltijden wordt een dag overgeslagen. Zo wordt bijvoorbeeld de ECO-
temperatuur ingesteld voor de overgeslagen dag: 

 

 

Afb. 23: Schakeltijd deactiveren 
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8.3.4 Comfort/ECO: temperatuur instellen 
 

 
Afb. 24: Comfort/ECO: temperatuur instellen 

 

8.3.5 Datum, tijd en jaar instellen 
 

 
Afb. 25: Datum, tijd en jaar instellen 

 

8.3.6 Bedrijfsmodus selecteren 

In Hoofdstuk 8.2.1 “Bedrijfsmodus selecteren“ op pagina 24 leest u hoe u de bedrijfsmodus kunt 
wijzigen. 
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8.4 Expertinstellingen 

8.4.1 Door de expertinstellingen navigeren 

Menu "Expertinstellingen" selecteren. 
 

 
Afb. 26: Door de expertinstellingen navigeren 
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8.4.2 Expertinstellingen - opties 
 

Opties 

[1/8] 
Gebeurtenisschema 
weekprogramma 

Vastleggen programmering als "Blok" of "Dag". 

[2/8] 
Gebeurtenisschema 
aantal gebeurtenissen 

Aantal gebeurtenissen 
■ 2 gebeurtenissen per blok of 2 per dag 
■ 4 gebeurtenissen per blok of 4 per dag 

[3/8] Adaptieve functie 

JA / NEE 
■ Zorgt ervoor dat de vereiste temperatuur op de juiste 

schakeltijd bereikt wordt. 
■ De adaptieve functie wordt automatisch berekend op 

basis van de metingen van de vorige dagen. 
■ De functie wordt toegepast wanneer van een lage naar 

een hogere gewenste temperatuur wordt 
overgeschakeld, bijv. wanneer van ECO naar Comfort 
wordt overgeschakeld. 

[4/8] Toetsblokkering 

JA / NEE 
■ Als de toetsblokkering geactiveerd is, moet de eerste 

toetsaanslag in een van de bedrijfsmodi "AUTO", 
"Comfort", "ECO" of "UIT" staan en een minimale duur 
van 5 seconden hebben. 

■ Het display toont een aftelling van 5 naar 0 seconden. 
Als er een minuut lang geen toets wordt ingedrukt, wordt 
de toetsblokkering weer actief.  

[5/8] Displayverlichting 

De displayverlichting kan ingesteld worden op AUTO of 
AAN. 
■ AUTO: 

– Als er een minuut lang geen toets wordt ingedrukt, 
schakelt de displayverlichting uit. 

■ AAN: 
– De displayverlichting is altijd ingeschakeld.  

[6/8] 
Automatische S/W-
wissel 

Automatisch omschakelen van zomer naar wintertijd# 
■ Ja: 

– Corrigeert de tijd volgens de regels van de Europese 
zomertijd. 

■ Nee: 
– Geen omschakeling tussen zomer- en wintertijd. 

[7/8] Taal 

■ Duits 
■ Nederlands 
■ Tsjechisch 
■ Deens 
■ Engels 
■ Fins 
■ Noors 
■ Russisch 
■ Slowaaks 
■ Zweeds 
(standaard is Duits ingesteld) 

[8/8] Externe ingang 

ECO, Comfort, OFF 
■ Selecteren van de modus (ECO, Comfort, OFF) die 

geactiveerd wordt door een actieve externe ingang. 
■ Bij geactiveerde externe ingang worden de schakeltijden 

gedeactiveerd. 
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8.4.3 Expertinstellingen - speciale functies 
 

Speciale functies 

[1/8] Vloerregeling 

De thermostaat regelt de vloertemperatuur. Hiervoor moet 
een vloerregeling worden aangesloten.  
De volgende opties zijn beschikbaar:  

■ 10 kOhm 
■ 2 kOhm 
■ 12 kOhm 
■ 15 kOhm 
■ 33 kOhm 
■ 47 kOhm 

[2/8] Toepassing 

■ Vloerregeling: 
– De thermostaat regelt de vloertemperatuur. 
– Voor de toepassing "Vloerregeling" moet een 

vloersensor aangesloten worden. 
– Als er geen vloerregeling is aangesloten, verschijnt de 

opmerking "Fout vloerregeling". 
■ Ruimtetemperatuurregeling: 

– De thermostaat regelt de ruimtetemperatuur op basis 
van de interne sensor (luchttemperatuur). 

■ Ruimtetemperatuurregeling / 
vloertemperatuurbegrenzing: 
– De thermostaat regelt de ruimtetemperatuur op basis 

van de interne sensor en bewaakt bovendien de 
vloertemperatuur om die aan te passen afhankelijk van 
extreme vloertemperatuurwaarden. 

– De gebruiker stelt de minimale en maximale 
temperatuurgrens voor de vloerverwarming in. De 
maximumgrens is bedoeld om houten vloeren te 
beschermen tegen vernietiging door te hoge 
temperaturen. Als de interne sensor om meer warmte 
vraagt, schakelt de thermostaat niet in. De minimale 
temperatuur houdt de vloer warm als er andere 
warmtebronnen in de ruimte zijn, bijv. een open haard. 
Zelfs als de interne sensoren een voldoende warme 
ruimte meten, regelt de thermostaat de 
vloertemperatuur tot een bepaalde minimale waarde. 

– Voor de toepassing "Ruimteregeling/vloerbegrenzing" 
moet een vloersensor geïnstalleerd zijn. Als er geen 
vloersensor aangesloten is, verschijnt de opmerking 
"Sensor vloerfout". 

[3/8] Vorstbeveiliging 

JA / NEE 
■ Ja: 

– Wanneer de thermostaat in de OFF-stand staat, staat 
de ingestelde temperatuur op +5°C. 

■ Nee: 
– Wanneer de thermostaat in de off-stand staat, is geen 

temperatuurinstelling actief. 

[4/8] Max./min. waarden 

Vloerregeling: 
Opmerking: De max./min. waarden worden alleen 
weergegeven bij aangesloten vloerregeling. 
■ Definitie van max./min waarden (toepassing: 

vloerregeling) 
– Max. waarde: 20,0°C … 30,0°C 
– Min. waarde: 5,0°C … 1,0°C 

■ Definitie van max./min waarden (toepassing: 
ruimteregeling en ruimteregeling met vloerbegrenzing) 
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– Max. waarde: 20,0°C … 30,0°C 
– Min. waarde: 5,0°C … 1,0°C 

[5/8] Schakelbelasting 
Aangesloten belasting 
■ Om de aangesloten belasting in watt op te geven: 

stapsgewijze aanpassing in stappen van 100 watt 

[6/8] 
Gemeten 
temperatuurwaarde 
weergeven 

■ Ja: 
– De interne temperatuur wordt weergegeven. 

■ Nee: 
– De interne temperatuur wordt niet weergegeven. 

[7/8] Offset 

Door omgevingsinvloeden kan de ingestelde temperatuur 
niet altijd bereikt worden. 
Voor een optimale aanpassing van de regeling kan een 
temperatuur-offset worden ingesteld. 
■ Instelbaar in stappen van 0,1°C. 
De offset betreft ook de weergegeven interne 
temperatuurinstelling. 

[8/8] 
Radiatorkraanbeschermi
ng 

JA / NEE 
■ Als de radiatorklepbeveiliging geactiveerd is, wordt de 

belasting elke dag om 10:00 uur gedurende minstens 5 
minuten ingeschakeld. 
– Deze functie is belangrijk wanneer de standaardmodus 

UIT is. 

 

8.4.4 Expertinstellingen - fabrieksinstellingen 

Wanneer de selectie "Fabrieksinstellingen" in het menu "Expertinstellingen" bevestigd is, wordt 
het apparaat teruggezet op de fabrieksinstellingen. 

■ Na bevestiging wordt de eerste inbedrijfstelling automatisch gestart. 

■ Gegevens fabrieksinstellingen: zie hoofdstuk 8.4.4 “Expertinstellingen - fabrieksinstellingen“ 
op pagina 35. 

■ Eerste inbedrijfname: zie hoofdstuk 7.1 “Eerste inbedrijfname“ op pagina 19. 
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8.5 Foutmeldingen 

8.5.1 Vloersensor niet aangesloten 
 

 
Afb. 27: Geen vloerregeling aangesloten 

 

Er moet een vloersensor aangesloten zijn om de toepassingen "Vloerregeling" en 
"Ruimtetemperatuurregeling / vloertemperatuurbegrenzing" te kunnen gebruiken. 

Als er geen vloerregling is aangesloten en een toepassing is geactiveerd, verschijnt het bericht 
"Fout vloerregeling" in plaats van het hoofdmenu. 

■ De toetsen werken niet. 

■ De regeling voert een PWM-verwarmingsregeling uit met een inschakelduur van 30%. 

Om de foutmelding te resetten, gaat u naar de expertinstellingen en kiest u de toepassing 
"Ruimtetemperatuurregeling" (<dg_ref_source_inline>siehe kapitel Expertenmenü 
Spezialfunktionen</dg_ref_source_inline>). 
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9 Onderhoud 

9.1 Reiniging 
 

 

Let op! – Beschadiging van apparatuur! 
■ Door het inspuiten met reinigingsmiddelen kunnen deze door de spleten in 

het apparaat dringen. 
– Spuit geen reinigingsmiddelen direct op het apparaat. 

■ Door agressieve reinigingsmiddelen bestaat het gevaar dat het oppervlak 
van het apparaat beschadigd wordt. 
– Gebruik in geen geval bijtende middelen, schurende middelen of 

oplosmiddelen. 
 

 

Reinig vuile apparaten met een zachte droge doek. 

– Als dit niet voldoende is, maakt u een doek licht vochtig met een zeepoplossing. 
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10 Notities 
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